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 كلمة رئيس اجلامعة

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 واليتوالندوات العلمية وورش العمل، رات ادلؤمتك العلمية ادلناشط وتشجيع دعم طارإ يف      

 على استمراريتها؛ احلفاظو  اليت تسعى إىل إرسائها الرئيسة مهامها إحدى أهنا اجلامعة ترى
التعليمية إميااًن منها  العلمية هبذه ادلناشطمنذ أتسيسها على االىتمام اجلامعة دأبت عليو 
إدراكاً اليت أولتها اجلامعة اىتمامًا خاصًا ، تها، ومن أىم ىذه ادلناشط ادلؤمترات العلميةأبمهي

منهجية  حيث أصبحت ،يف حتقيق التقدم والتطور احلضاري واستمراريتوفاعليتها منها مبدى 
م هبا يف ادلؤسسات األكادميية ومراكز ساليب القيام بو من األمور ادلسل  أالبحث العلمي و 

يفتح آفاقاً  البحوث، وعالوة على ما حيققو البحث العلمي من منافع للمجتمع اإلنساين فإنو
؛ ممّا ُيسهم يف حتسُت مهاراتو الفكرية والثقافية واالجتماعية ؛معرفيًة جديدًة أمام الباحث

 إحدى وتنظيم اجلامعة برعاية التخصصية ت العلميةراادلؤمت من عدًدا معةولذلك عقدت اجلا
وكان لكلية اآلداب نصيب األسد، إذ نضمت فيما مضى ستة مؤمترات علمية،  الكليات،

، "(االجتاهات والتداعيات"التغريات ادلناخية يف ليبيا )واليوم تعقد مؤمترىا السابع بعنوان 
 اجلغرافيا ابلكلية.والذي ينظمو ويشرف عليو قسم 

زلور اىتمام إن  موضوع التغَتات ادلناخية من ادلوضوعات ادلهمة اليت أصبحت 
ادلنظمات الدولية وعلى رأسها األمم ادلتحدة، واذليئة احلكومية الدولية ادلعنية بتغَت ادلناخ 

(IPCC بشكل خاص؛ وذلك ألمهيتها يف صناعة القرار الدويل بعد أن كانت حبيسة )
ناخ من جهود ضخمة تتبلور يف األر 

ُ
وقة العلمية، وما تقوم بو األمم ادلتحدة وبرانرلها ادلعٍت ابدل

دولة كان آخرىا  922عقد اتفاقيات دولية ومؤمترات سنوية بشأن تغَت ادلناخ ومبشاركة حنو 
((COP27  م( بشرم الشيخ جبمهورية مصر 9299الذي ُعقد يف الشهر ادلاضي )نوفمرب

التغَت ادلناخي من أبرز ادلشكالت اليت تسعى مجيع دول العامل  خَت دليٍل على أن  ذلو  العربية
 .للحد من آاثرىا دلا ذلا من تداعيات خطرة على النظم البيئية واألنشطة البشرية
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فإننا  "(االجتاهات والتداعيات"التغريات ادلناخية يف ليبيا )إذ نبارك انعقاد مؤمتر وحنن 

العلمية  اناللج نتقدم ابلشكر إىل الُبح اث ادلشاركُت ببحوثهم القّيمة من أجل إثراء ادلوضوع، كما نشكر
أسهمت يف  اليت كافة اجلهاتواكبت جتهيزاتو األولية إىل حلظة االنعقاد، كما حنيي  اليت و التحضَتية للمؤمتر، و 

 .ىذا ادلؤمتر العلمي إجناح
النعقاد ادلؤمترات والندوات العلمية اذلادفة اليت حاضنة جامعة سرت ترحب أبن تكون  فإن   .ختاًما.و 

 .ليبيامستقبل وطننا احلبيب تسهم يف بناء 
 

 وسدد ُخطاكموفقكم هللا 
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو

 
 د. سليمان مفتاح الشاطر

 رئيس جامعة سرت
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 كلمة اللجهة العلمية:

 

 بسم هللا، احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلو وصحبو ومن وااله، وبعد:
فموضوع ىذا ادلؤمتر ىو الشغل الشاغل للمختصُت، واالىتمام احلاضر للمتابعُت؛  

ألن  التغَت ادلناخي ىو السبب الرئيس يف التغَت الفعلي لكثَت من مسارات احلياة يف شىت 
نواحيها، خاصة يف دولة مثل ليبيا، حيث  أن  األنشطة البشرية غَت مرشدة والنظم البيئية 

ن لزامًا معرفة االجتاىات مث التداعيات للتغَتات ادلناخية حىت يتسٌت ىش ة؛ لذلك كا
 االستعداد لكل ما ىو مرتقب أو متوقع، وىذا ما هتدف إليو زلاور ادلؤمتر، وقد جاءت على

 النحو اآليت:
 : اجتاىات التغَتات ادلناخية يف ليبيا.احملور األول
 آاثر األنشطة البشرية على التغَتات ادلناخية. احملور الثاين:

 تداعيات التغَتات ادلناخية. احملور الثالث:
 اسًتاتيجيات التكي ف مع التغَت ادلناخي. احملور الرابع:

قدمة لل جنة العلمية مثانية وثالثُت ملخصاً، وعدد األحباث 
ُ
وقد بلغ عدد ادللخصات ادل
دلقبول منها أربعة عشر حبثًا وفقًا للمعايَت العلمية والفنية ادلرسلة مخَس وعشرين حبثاً، عدد ا

 اليت اعتمدهتا اللجنة العلمية. 
      ومن ابب االعًتاف ابدلعروف، وإرجاع الفضل إىل أىلو، فإن اللجنة العلمية
      تتقدم بوافر الشكر والتقدير واالحًتام وعظيم االمتنان جلامعة سرت متمثلة يف السيد:

وكيل اجلامعة للشؤون  أ. د. الطيب دمحم القيبرئيس اجلامعة، و ان مفتاح الشاطر د. سليم
    ،مدير إدارة الدراسات العليا والتدريب ابجلامعة أ. د حسني مسعود أبومدينةالعلمية، و 

رئيس قسم  أ. مجعة دمحم الغنايعميد كلية اآلداب، و  د. إمساعيل فرج عبد الناصرو 
اللجنة التحضرية، وكل من أسهم معهم يف ىذا  سادة رئيس وأعضاءاجلغرافيا، وكذلك ال

 العمل الكبَت.
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جندد ذلم الشكر والتقدير الحتضاهنم ىذا ادلؤمتر، والعمل على جناحو على ىذا النحو 

 ادلتميز الرائع.
 
ُ
تقدمي ما إىل قدمة يف ىذا ادلؤمتر وتتطلع اللجنة العلمية من خالل البحوث الرصينة ادل

 .النفع واخلَت لبالدانفيو 
 
 

 أ. د. أنور فتح اهلل إمساعيل

 رئيس اللجهة العلمية
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 امللخص  امللخص:
تتأثر صحة اإلنسان وراحتو ابلعديد من الظروف ادلناخية اليت ذلا األثر ادلباشر لشعوره ابلراحة أو        

ناخ خالل أشهر السنة وفصوذلا يؤدي إذل تباين شعور اإلنسان ابلراحة 
ُ
الضيق، حيث إن التباين يف عناصر ادل

شتاء ابلكامل وكذلك يف شهر مارس من من فصل إذل آخر، فقد بينت الدراسة  انعدام الراحة يف فصل ال
فصل الربيع، حيث تزيد سرعة الرايح من الشعور ابلربودة الشديدة وختلق أجواء غري مرػلة للسكان، وىذا 
يفرض عليهم ارتداء ادلالبس الثقيلة واستخدام وسائل التدفئة، كما بينت الدراسة  من خالل مؤشرات الراحة 

، أن سكان م2010إذل  م1985( للفرتة ادلمتدة من عام Koو   THI)   وخصوصا بعد دمج القرينتني
منطقة الدراسة مجيعًا يتمتعون مبراتب الراحة أي الشعور ابلراحة ما بني ادلثالية والراحة من الدرجة الثانية مع 

اخلريف ادليل يف الدفء يف فصل الصيف، ويف الثلث األول من اخلريف وادليل للربودة يف الثلثني األخريين من 
 خريين من الربيع.والثلثني اآل

  .مدينة طربق ،الرايح ،الرطوبة ،احلرارة ،الراحة الفسيولوجيةالكلمات املفتاحية: 
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Abstract 

Human health and comfort are affected by many climate 

conditions which have a direct effect on his feeling of comfort or 

distress, Because the variation in the elements of climate during 

the months and seasons of the year leads to a difference in the 

feeling of human being from one season to another. The study 

showed that there is discomfort in the entire winter as well as in 

March of spring where extreme cold and wind speed increases the 

feeling of cold and creates uncomfortable atmosphere for the 

population and this forces them to wear heavy clothes and use 

heating methods. The study also showed through comfort 

indicators, especially after the merging of the two scales (THI and 

KO) for the period from 1985 to 2010 that all residents of the 

study area enjoy the comfort of the comfort levels, for example, 

the feeling of comfort between idealism and second-class comfort 

with a tendency to warm in summer and in the first third of autumn 

and a tendency to cool down in the last two thirds of autumn and 

the other two-thirds of spring. 

Key words : physiological comfort temperature, relative humidity, 

wind, Tobrok city . 
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 :مقدمة
ادلناخ  د  ع  إذ ي ُ  ،العالقة بني ادلناخ واإلنسان ذات أعلية كبرية يف الدراسات ادلناخية إن  

أكثر عناصر البيئة الطبيعية أتثرياً يف شعور اإلنسان ابلراحة أو الضيق وأتثري ذلك يف صحتو 
وراحتو وقدرتو على العمل، وتتعدد ظروف ادلناخ وتقلباتو ادلؤثرة يف إحساس اإلنسان ابلراحة 

ألايم أو الضيق، فنجد الكثري من الناس يدركون الشعور ادلتغري الذي يصيبهم يف سلتلف ا
بسبب ظروف الطقس؛ وؼلتلف ىذا األمر من فرد آلخر، إذ من ادلفرتض أن يشعر اإلنسان 

، ودتثل ىذه  الدرجة التوازن  37ْابلراحة يف ظل ظروف جوية  تناسب حرارة  جسمو وىي  
الذي ػلققو اجلسم بني احلرارة ادلفقودة واحلرارة ادلكتسبة، وػلاول اجلسم دائمًا أن يولد طاقة 

لية عن طريق ادلواد الغذائية أو عن طريق حركة عضالتو لتتالءم مع تقلبات اجلو، خاصًة  داخ
درجة احلرارة اليت تؤثر يف اإلنسان بصورة مباشرة، إذ يشعر اإلنسان ابالنزعاج إذا ارتفعت أو 

 ،2005اطلفضت درجة حرارة  اذلواء حبيث ال يتالءم مع درجة حرارة جسمو. )مندورة، 
 (215ص

دراسة العالقة بني ادلناخ واإلنسان أبعلية كبرية  بني الدراسات ادلناخية، حيث  حتظى
تشري الكثري من األحباث إذل أن ادلناطق اليت ال تتغري فيها درجات احلرارة تغريات حادة جتعل 

 (441ص ،2010اإلنسان يف كسل ومخول  وفقدان الرتكيز. )محد، 
شخص آلخر تبًعا لعدة متغريات أبرزىا:  يتباين الشعور ابلراحة أو االنزعاج من

"العمر، واجلنس، واحلالة الصحية، ونوع ادلالبس، والغذاء، وموقع ادلكان"، ابإلضافة إذل 
تداخل العوامل الفسيولوجية والسيكولوجية، مع ذلك فقد جرت زلاوالت عديدة لوضع 

احلرارية أو  ( أو الراحةPhysiological Comfortمفهوم عام للراحة الفسيولوجية )
الطبيعية، فقد عرفها البعض على أهنا "تلك األجواء اليت تثري لدى اإلنسان مشاعر االرتياح 
والدفء النفسي وتليب تطورات  مشاعره  كاملة بنوع أو آبخر"، كما يقصد هبا احلالة اليت 

حبيث  تكون فيها األجهزة ادلسئولة عن تنظيم حرارة  اجلسم عند أدىن مستوى من الفعالية،
تكون احلرارة ادلفقودة من اجلسم إذل احمليط اخلارجي مساوية لتلك الكمية ادلتولدة من 

 268ص ،2010الفعاليات احليوية للحفاظ على ثبات درجة حرارة اجلسم. )عنرب، 
 269 ) 
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ىا من جامعة أالابما ؤ ( وزمالShia kantالدراسة اليت أعدهتا الباحثة )شياكنت  إن  
يوليو عام  28حدة األمريكية، ونشرت مبجلة "الصحية البيئية والطقس" يف ابلوالايت ادلت

(، وأن تراجع  القدرات  (Depression،  أكدت  أن الشمس تعاجل االكتئابم2009
الذىنية للمصابني ابالكتئاب سببو قلة التعرض للشمس وليست حالة االضطراب النفسي 

اكن اليت تسطع فيها الشمس كثرياً يف فصل كما توصلت الدراسة إذل أن األم اليت تصيبهم،
الشتاء يعاين سكاهنا مبا يسمى االضطراابت العاطفية ادلومسية اليت تصيب أمزجة كثري م     ن 

(،  (The Winter gloomالناس وبش    كل م   تكرر، وال      ذي يوص     ف بكآبة الش   تاء 
عة الشمس وتدفق الدم إذل الرأس، واألخري وتبني للباحثني وجود عالقة بني فرتة التعرض ألش

ىو احملفز واحملرك للنشاط ادلعريف واإلدراكي، وجاءت النتائج بعد مراقبة احلالة النفسية حلوارل 
شخصًا من أجل  معرفة العالقة بني الكآبة والقدرات الذىنية  وأشعة الشمس،  14474

، 1990)الدليمي،  .ومدى انعكاس ذلك على صحة اجلسم البشري وراحة اإلنسان
 (90ص

ومع توفر ادلعلومات والبياانت ادلناخية الدقيقة وتطور وسائل معاجلتها ابلطريقة 
اإلحصائية وتطبيق أسلوب النظم اجلغرافية، فقد أخذت البحوث ادلناخية تتقدم بسرعة يف 

ني اآلونة األخرية، حيث برزت  اجتاىات حديثة يف ادلناخ ؼلتص كل منها بدراسة جانب مع
من احلياة، فظهر ما يعرف بعلم ادلناخ احليوي، وىو أحد فروع علم ادلناخ التطبيقي 

(Climatology Applied الذي يهتم بدراسة أتثري العناصر ادلناخية على سائر )
 ( 47، ص2015 الكائنات احلية  يف منطقة معينة. )اجلارل،

 النطاق اجلغرايف ملنطقة الدراسة: -1
تقع مدينة طربق مشال شرق ليبيا، وتكاد تنحصر بني ادلنحدرات الشمالية ذلضبة 
الدفنة وساحل البحر االبيض  ادلتوسط الذي ػليط مبركزىا من ثالث جهات مكوانً خليجها 
وميناِءىا  الطبيعي الذي تقوم عليو ادلدينة وبوابة ليبيا الشرقية، إذ ال  تبعد عن احلدود الليبية 

كيلو مرتاً   170كيلومرت تقريًبا، يف حني تبعد عن مدينة درنة مسافة   140 مسافة ادلصرية إال
مشااًل مع   32ْ 5 0تقريًبا من انحية الغ  رب، أما فلكيا تقع ادلدينة على تقاطع دائرة عرض 

( وتوجد ادلدينة ضمن نطاق ادلناخ شبو 1شرقاً، كما موضح بشكل ) 24 58خط طول  
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مليمرت، ويبلغ  162مطار شتوية متذبذبة ال يزيد معدذلا السنوي عن اجلاف وتتمتع بسقوط أ
 درجة مئوية. 20متوسط درجة احلرارة السنوية هبا حوارل 

ادلدينة حبكم موقعها اجلغرايف ادلميز من  د  وتسود فيها الرايح الشمالية الغربية، وتُ ع  
ومنفذ جوي وآخر بري، كما  ، فهي ُتطل على منفذ حبريناطق االقتصادية ادلهمة يف ليبياادل

أهنا مركز حضاري مهم يف ليبيا بصفٍة عامة، ويف ادلنطقة الشرقية بصفة خاصة، إذ يبلغ عدد 
. م2006(، حسب آخر تعداد سكاين للبالد لعام نسمة 105434سكاهنا حوارل: )

 (246ص ،2017)خري هللا،
 .( موقع منطقة الدراسة1شكل )

 
  .(2ص ،2017، : ) الطيباملصدر

 : أسباب اختيار موضوع الدراسة -2
 :  عدة عوامل فعالة يف دفع الباحثني الختيار ىذا ادلوضوع، دتثلت يف اآليت أسهمت

تعد الدراسة مادة علمية ؽلكن االعتماد عليها من قبل الباحثني  ادلقبلني على دراسة  .1
 ادلنطقة  مناخيًّا.
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للراحة الفسيولوجية يف منطقة الدراسة التعرف على أكثر شهور السنة وفصوذلا مالءمة  .2
 من أجل التخطيط العلمي لألغراض السياحية والطبية.

السعي لإلجابة عن سؤال مفاده : ىل للعناصر ادلناخية أتثري على صحة اإلنسان  .3
  ؟وراحتو يف مدينة طربق

   :أهداف الدراسة -3
 التعرف على اخلصائص ادلناخية يف منطقة الدراسة.  .1
 س   توايت ال   راح    ة احل     رارية يف من   طقة ال    دراسة من خ    الل شه   ور السن   ة.حت   ديد م .2
 الربط بني عناصر ادلناخ وراحة اإلنس   ان ابستخ    دام ال  قرائن احل    يوية وادلعايري ادل    ناخية. .3
مستوايت الراحة عند الرطوبة( ل     فهم  -الرايح  -إجراء حتليل لعناصر ادلناخ )احلرارة  .4

 اإلنسان. 
  :أمهية الدراسة -4

تكمن أعلية الدراسة يف إظهار أثر تغري العناصر ادلناخية على راحة اإلنسان يف مدينة 
 طربق، أي إبراز أثر ادلناخ يف راحة اإلنسان، ونشاطو وإنتاجو.

 :فرضيات الدراسة -5 
 حتاول ىذه الدراسة التحقق من الفرضيات اآلتية: 

 للمناخ أتثري على راحة اإلنسان النفسية والفسيولوجية مبنطقة الدراسة .  .1
 للُمناخ أثر على نشاط اإلنسان و كفاءتو أثناء أداء  األعمال ؟  .2
 ادلناخ السائد يف منطقة الدراسة مرػًلا لإلنسان يف مجيع أوقات السنة. ال يُعد   .3
 منهجية الدراسة:  -6

بغية الوصول لألىداف اليت يريد  ؛أساليب البحثاعتمدت ىذه الدراسة على بعض 
الباحثان حتقيقها وتتالءم مع طبيعة الدراسة، ومن أىم أساليب البحث ادلستعملة االعتماد 
على ادلنهج الوصفي وادلنهج التحليلي دلعاجلة ادلوضوع، واستعمال الوسائل الكمّية اليت 

 ن ادلصادر اآلتية: تتناسب مع طبيعة البياانت اليت مت احلصول عليها م
 ادلراجع، واألحباث، واألوراق العلمية، والرسائل، واألطروحات اجلامعية . .أ 



 

 

 

 

 أثر املهاخ على الراحة الفسيولوجية لإلنسان 

 يف مديهة طربق

 

 
 

29 

استعمال القرائن ادلناخية والتصنيفات ادلناخية الشمولية اخلاصة بتفسري العالقة بني  .ب 
 العناصر ادلناخية السائدة يف مدينة طربق وراحة قاطنيها وحتليلها .

 الدراسات السابقة: -7
، فهناك  عدد كبري من الدراسة هات السابقة دور كبري يف مضمون ىذكان للدراس  لقد

الدراسات اليت تناولت موضوع ادلناخ وأثره على راحة اإلنسان وصحتو يف مناطق أخرى غري 
 ،علمية ورسائل ماجستري ودكتوراه اً وأوراق منطقة الدراسة، وكانت ىذه الدراسات أحباثً 

 غلاز على النحو اآليت : ليها إبإكن اإلشارة وؽل
عسري ابدلملكة  ، ادلناخ وراحة اإلنسان يف إمارة(2003، زكراي سادل طارق)دراسة  .1

، ورقة حبثية تناولت حتديد أكثر ادلناطق ادلالئمة للتنزه واالستجمام يف العربية السعودية
إمارة عسري، وحتديد أفضل األوقات ادلالئمة للسياحة؛ وذلك من خالل تطبيق بعض 

 معادالت  الراحة ادلناخية وقرائنها . 
ية   (، واضع معادلة قياس عدم الراحة دلناخ الوالايت ادلتحدة األمريك1959، دراسة )توم .2

DISCOMFORT)) ابالعتماد على درجة احلرارة والرطوبة النسبية، فهي ،
 تستخدم لتحديد أثر احلرارة  والرطوبة على جسم اإلنسان وليس أثر الربودة.

اخلصائص ادلناخية دلدينة السماوة ابلعراق وأثرىا  ،(2007، دراسة )عدانن كاظم جبار .3
، الشمسي، درجة احلرارة، األمطار عاععلى راحة اإلنسان، حيث اىتمت بدراسة )اإلش

 الرطوبة، الرايح(.
فاعلية معدالت احلرارة والرطوبة وأثرعلا على راحة  ،(2003 ،دراسة )إؽليلي دمحم محاد .4

اإلنسان يف الدلتا ادلصرية، ورقة حبثية عرض فيها عنصر احلرارة والرطوبة على راحة 
 اإلنسان.

اخلصائص ادلناخية لعناصر احلرارة  (،1982 ،عبد العزيز عبد اللطيف يوسف)دراسة  .5
درس فيها ابلتفصيل خصائص عنصر احلرارة وتذبذبو ادلكاين والزماين وما لو ، على مصر

 من أثر على سكان مصر.
ابتكر تصنيفًا مناخيًا يقوم  ،، أظلاط ادلناخ الفسيولوجي(Terjung ، 1966) دراسة .6

رصد  أتثري ادلناخ يف إحساس اإلنسان ابحلر أو الربد، والتعرف على أكثر  على أساس
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ادلناطق مالئمة من الناحية ادلناخية يف جسم االنسان وحتديد الفرتة الزمنية ادلناسبة 
 .إقليماً  20ذل إلذلك، حيث صنف الوالايت ادلتحدة األمريكية تبعاً لذلك 

 مفهوم الراحة يف الفسيولوجية:أواًل: 
قام العلماء بدراسة  األجواء ادلرػلة لإلنسان وحتديدىا، رغم الصعوبة اليت وجدوىا يف 

وذلك بسبب االختالفات البشرية يف التفاعل مع الظروف  ؛حتديد مفهوم الراحة الفسيولوجية
تمد ذلك على نوع البيئية، فما ىو مريح لشخص ما قد يكون غري مريح لشخص آخر، ويع

وسكنو إخل، ابإلضافة إذل ذلك تداخل العوامل الفسيولوجية  وملبسوالشخص وعمره 
ضع مفهوم عام للراحة والسيكولوجية، ومع ذلك فقد ظهرت زلاوالت عديدة لو 

: "تلك األجواء اليت تثري لدى اإلنسان مشاعر االرتياح الفسيولوجية، فقد عرفها البعض أهنا
آبخر، ولكي ينشأ الشعور ابلراحة والدفء النفسي، وتليب تصورات مشاعره كاملة بنوع أو 

 (185ص ،2005 . )زكراي، غلب أن تتوفر يف البيئة ادلعنية عالقات فيزايئية متناسقة
فالراحة الفسيولوجية ىي إحساس ينتاب اإلنسان، وغلعلو يشعر ابلراحة النفسية التامة 

حالة اجلهاز  وفق ظروف مناخية وطبيعية زلددة يرغب يف استمرارىا دون زايدة أو نقصان إن
العصيب ادلركزي تؤدي إذل شعور اإلنسان ابلرضا عن البيئة احمليطة بو، وتكون على نوعني: 

فاألوذل ما ىي إال تعبري عن حالة االتزان احلراري بني  ؛الراحة الفسيولوجية، والراحة النفسية
مئوية، أي  37اجلسم  والبيئة احمليطة بو يف ظل احملافظة على درجة حرارة اجلسم العادية 

تكون حرارة اجلسم الناجتة من التفاعالت الكيميائية اليت جترى داخلو أو ما يسمى بعملية 
التمثيل الغذائي مساوية لكمية احلرارة ادلفقودة خارجو عن طريق احلمل والتوصيل واإلشعاع 

 (98، ص2003، والتبخر . )مقيلي
العلماء والباحثني؛ إلمكانية حة الفسيولوجية ابىتمام كبري من ىذا وقد حظيت الرا

قياس مكوانهتا ووصفها وصفاً كمياً وبشكل دقيق نسبيًّا  أما الراحة النفسية فما تزال دراستها 
وصفية؛ نظراً لصعوبة حتديد معايري قياسها، ونشري ىنا إذل الفرضية اليت تقول أبن أي عامل 

رة مباشرة ، قد تؤثر عليو من خالل من العوامل البيئية واليت ال تؤثر على أجهزة اإلنسان بصو 
 (100ص ،1986 دمحم،. )اجلهاز العصيب ادلركزي ومستقبالتو احلسية بصورة غري مباشرة
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 وفيما يلي أهم العوامل املؤثرة يف حتديد نطاق الراحة الفسيولوجية:
أثبتت بعض الدراسات أنو ػلدث أتقلم  ذايت جلسم اإلنسان عن طريق  :عوامل البيئة. 1

رلموعة من العمليات الالإرادية، فنجد عند اطلفاض درجة احلرارة تكون مواجهة اجلسم ذلا 
عن طريق الرجفة "القشعريرة "، حيث ػلاول اجلسم  زايدة توليد احلرارة  الداخلية وتعويض 

 لبارد، فتعبري )حار ودافئ ومعتدل وابرد( يعرب عن درجة احلرارة.الفاقد من احلرارة بفعل اجلو ا
 ( 355ص ،2017)عبد اجمليد،

إن ادلالبس دتنع فقدان احلرارة من اجلسم  إذل احمليط اخلارجي يف اجلو البارد،  املالبس: .2
وتساعد على خفض احلد األدىن دلنطقة التعادل احلراري الذي يبلغ عند الشخص العادي 

ة مئوية، يف حني يصل ىذا احلد اذل الصفر ادلئوي تقريبًا لدى الشخص ادلكسو درج 27
جيدا ابدلالبس، أما يف اجلو احلار فإن ادلالبس دتنع اجلسم من اكتساب كمية حرارة كبرية من 

 ،1990 )فرحان، احمليط اخلارجي فتساعد على رف    ع احلد األع  لى دلنطقة ال تعادل احلراري.
 (104ص
( على أنو تلك  التفاعالت (metabolismيُعرف التمثيل الغذائي  :تمثيل الغذائيـ ال 3

الكيميائية اليت جتري داخل خالاي الكائن احلي وتعمل على حتويل ادلادة من شكل آلخر 
لذا فإن ارتفاع مستوى التمثيل الغذائي يؤدي إذل زايدة الطاقة داخل اجلسم  ؛وتنتج الطاقة

اً يف اجلو البارد، حيث يستفيد منها اجلسم يف تعويض الطاقة عن فقدىا ويكون أتثريىا اغلابي
بينما يكون أتثريىا سلبيًّا يف اجلو احلار، حيث يعجز  ،بعملية احلمل والتوصيل واإلشعاع

 اجلسم يف التخلص من الطاقة الزائدة، شلا يسبب لو الشعور ابلضيق واالنزعاج. )عنرب،
 (220، ص1982

تتباين حدود الراحة بني الذكور واإلانث نتيجة االختالفات الفسيولوجية،  اجلنس: .4
من مثل: وجود الطبقة الدىنية لدى النساء، وانعدامها عند الرجال، وارتفاع  ،فظهور فوارق

، تؤثر  يف عملية االتزان احلراري بني غذائي لدى الرجال عنو عند النساءمستوى التمثيل ال
 ،1996 جلنسني يف اختالف الشعور ابلراحة أو الضيق. )فادي،اجلسم والبيئة لكال ا

 (11ص
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ارتفاع درجة احلرارة  : تؤدي اإلصابة أبمراض الربد واألنفلونزا إذل زايدةاحلالة الصحية. 5
، شلا يتطلب التخلص منها عن طريق احلمل والتوصيل واإلشعاع والتنفس، وإال داخل اجلسم

ق، وما استخدام الكمادات الباردة عند اإلصابة  فستبدو على اإلنسان عالمات الضي
 أبمراض احلمى إال وسيلة لتخليص اجلسم من احلرارة الزائدة ادلتولدة يف داخلو. )الوائلي،

 (59ص ،2008
كما يعمل جسم اإلنسان من خالل تغيري الدورة الدموية على احلفاظ على درجة 

ولكي ال  ،ارتفاع درجات احلرارة ليربد عن جسمواحلرارة ادلثالية، إذ يقوم إبفراز العرق مع 
يتعرض دلشاكل صحية، وتعمل احلرارة ادلرتفعة والرطوبة على تكاثر بعض اآلفات اليت قد 

 (48ص ،2021 تكون انقلة لألمراض.)الشاوي،
يؤثر عمر اإلنسان على حدود الراحة الفسيولوجية اليت يشعر هبا،  فعاليات اجلسم: .6

اختالف مستوى التمثيل الغذائي واختالف نسبة ادلساحة السطحية للجسم وذلك بسبب 
، ويف النحفاء  أعلى من البدانء، كما ث تصبح يف الصغار أعلى من الكبارعلى حجمو، حي

لذا فإن الفقدان احلراري  ؛أن فقدان احلرارة يف اجلسم يعتمد على مساحتو وليس على وزنو
نو عند الكبار والبدانء، وابلتارل يشعر الكبار والبدانء  يكون لدى الصغار والنحفاء أعلى م

 (324ص ،2019 . )حسن، ابحلر قبل الصغار والنحفاء
، ويتكون الغذاء األساس للطاقة داخ      ل اجلسم الغذاء ىو ادل   صدر د  : يُ ع  نوعية الغذاء. 7

 ادلتكامل لإلنسان من نوعني علا : 
)ادلواد الكربوىيدراتية والربوتينية  اجلسم لتوليد الطاقة وتشمل:أ    ادلواد الغذائية اليت تبين 

 والدىون( 
ب   ادلواد ادلساعدة اليت ػلتاجها اجلسم لكي ينظم استفادتو من ادلواد الغذائية اليت تبين 

 وتشمل: )الفيتامينات، جسمو وتساعد أجهزتو ادلختلفة على أتدية وظائفها بكفاءة وحيوية،
، واأللياف( وابستثناء ادلاء، فإن الفيتامينات وادلعادن واأللياف ال تدخل يف وادلعادن، وادلاء

مكوانت الطعام بصفتها عناصر مستقلة تدخل ضمن ادلواد البانية للجسم وادلولدة للطاقة، 
وختتلف الطاقة ادلتولدة من ىذه ادلكوانت، حيث تصبح ادلواد البانية ادلصدر الرئيس للطاقة 

سم، إذ إن كل جرام واحد من الكربوىيدرات يعطي طاقة قدرىا  أربع اليت ػلتاجها اجل
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( سعرات يعطيها 4( سعرات يعطيها اجلرام  الواحد من الدىون و )9سعرات حرارية مقابل )
 (85ص ،1995 جرام واحد من الربوتينات . )شرف،

 اثنياً : معايري قياس الراحة الفسيولوجية: 
تعرضت العديد من الدراسات دلعاجلة الدور الذي يؤديو ادلناخ يف إحساس اإلنسان 
ابلراحة أو شعوره ابلضيق واالنزعاج، إال أن ادلشكلة األساس اليت عانت منها تلك الدراسات 

، وؽلكن قياسو حة ويكون متفقاً عليو لدى اجلميعىي صعوبة حتديد مفهوم واضح ودقيق للرا
يقة كمية موضوعية؛ ولعّل سبب ذلك يعود إذل كثرة ادلتغريات ادلناخية اليت والتعبري عنو بطر 

، إض  افًة إذل أن بع ض ة أو االنزعاج وصعوبة قياس بعضهاتؤثر على شعور اإلنسان ابلراح
 (53ص ،1985 . )نعمان، ادلتغريات فسيولوجية وبع ضها سيكولوجية

، اعل اإلنسان مع العناصر ادلناخيةتفلقد اقرتح علماء ادلناخ مقاييس عدة دلعرفة مدى 
وابلتارل حتديد شعوره من راحة أو انزعاج فسيولوجي، وإنو من الصعب حتديد مدى استجابة 
اإلنسان لعنصر مناخي زلدد مبعزل عن غريه من العناصر األخرى من درجات حرارة ورطوبة 

، ويعتمد كل منها على جوية واجتاه الرايح وسرعتها، ألن ىذه العناصر يكون أتثريىا سوايً 
اآلخر يف معايري الشعور أو االحساس ابلراحة الفسيولوجية وبناء على ذلك يتطلب حساب 
درجة أتثري تلك العناصر على اخلصائص الفسيولوجية واحلسية لإلنسان ومن مث ترمجتها إذل 

 ،2016 لغة األرقام والقياس للتوصل إذل صيغة موحدة للراحة الفسيولوجية. )يعقوب،
 وؽلكن تقسيم ادلعايري والقرائن إذل: .  (317ص
 : THI  الرطوبة –دليل احلرارة  -

ادلستعملة لقياس راحة من ادلعايري األساسية  THI دليل احلرارة والرطوبة د  يُ ع  
، إذ يتخذ من درجات احلرارة والرطوبة النسبية أساسًا لتحديد الشعور ابلراحة اإلنسان

 (94ص ،2020 للجسم. )علي،
عالقة لتحديد درجة راحة اإلنسان ابالعتماد على  م1959حيث وضع )ثوم( عام 

 ،2006 )انىي، :صيغت ادلعادلة على النحو اآليت جة احلرارة والرطوبة النسبية )%(در 
 (18ص

THI = (14.5 –T ) ( Rh  0.01 -1 ) – t          (  1معادلة  ) 
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 الرطوبة )شعور اإلنسان ابلراحة(. -= دليل الراحة  THIحيث إن:  
T                  )درجة احلرارة )درجة مئوية = 

              Rh ،(109،ص1990= الرطوبة النسبية ) % ( . )الراوي 
ىو مؤشر وليس   thi والرطوبة -[ انتج  دليل احلرارة 1ادلعادلة السابقة  ] د  تُ ع  

[ يبني مراتب الراحة الفسيولوجية ومستوايهتا على أساس انتج 1، واجلدول رقم ]حرارة
"thi ومن خالل اجلدول يتبني لنا أن اإلنسان يبدأ شعوره ابالنزعاج والضيق حني ترفع ،"

(، بينما ينعم اإلنسان براحة مثالية عندما تكون القيمة أقل 24قيمة القرينة إذل أكثر من )
(، وقد تضطر 27حالة انزعاج شديد إذا جتاوزت القيمة أكثر من ) (، ويكون يف21من )

بعض الدوائر احلكومية يف الوالايت ادلتحدة األمريكية إذل منح موظفيها إجازة إذا ارتفعت 
 (، حيث يشعر اإلنسان حينئذ ابإلجهاد واإلرىاق. )مقيلي،29قيمة القرينة إذل أكثر من )

 (109ص ،2003
 

 ة  الفسيولوجية على أساس انتج دليل احلرارة والرطوبة( مراتب الراح1جدول)
دليل احلرارة والرطوبة 

thi 
 مرتبة الراحة مؤشر الراحة اإلحساس

 - C شديد الربودة 11 – 9
 + C األكثر برودة 14 -12 غري مرحية ابردة

 C البارد 14.9   14.1
 P مريح 16 – 15

 +P %50مريح  18 – 16.1 الراحة املثالية
 -P % 10مريح  20 – 18.1
 غري مرحية دافئة H دافئ 23 – 20.1
  + H حار 25 – 23.1
  - H شديد احلرارة فأكثر 25.1

 (39ص ،2014 )ىداية، :املصدر 
 .مناخ دافئ Hot = H   ،مناخ مثارل P  =Perfect،   مناخ ابرد C  =Coldحيث أن:          
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 يف منطقة الدراسة  THIالرطوبة  –(  قيم دليل درجة احلرارة 2جدول )
 م(2010 - 1985للفرتة املمتدة )

درجة  فصول السنة
 احلرارة )م(  

الرطوبة 
 النسبية %

دليل 
THI 

مؤشر 
 الراحة

 مرتبة الراحة

شتاء
ال

 

 غري مريح ابرد C 14.8 69.0 14.5 ديسمرب
 أكثر برودة غري مرػلة +C 12.7 70.6 13.1 يناير
 غري مرػلة أكثر برودة +C 13.3 68.3 13.6 فرباير

ربيع
ال

 

 غري مريح ابرد C 14.8 68.1 15.0 مارس
 %100مثارل ومريح  P 16.8 67.8 17.9 إبريل
 %10مثارل ومريح بنسبة  -P 18.7 72.1 20.3 مايو

يف
لص

ا
 

 غري مرػلة دافئة H 21.5 74.4 23.9 يونيو
 غري مرػلة دافئة H 22.8 76.7 25.3 يوليو

 غري مرػلة حارة +H 24.1 77.8 26.8 أغسطس

يف
خلر

ا
 

 غري مرػلة دافئة H 22.6 72.6 25.6 سبتمرب
 %10مثارل ومريح بنسبة  -P 19.8 70.3 22.0 أكتوبر
 %50مثارل ومريح بنسبة  +P 17.1 68.6 18.3 نوفمرب

 THI( دليل درجة احلرارة والرطوبة 1من إعداد الباحثني بناًء على نتائج تطبيق ادلعادلة  ) املصدر:

نة ( يّتضح لنا مؤشرات الراحة يف منطقة الدراسة )مدي2وعند االطالع على جدول )
الرطوبة، ومت وضعها  -دليل درجة احلرارة  THIم، 1959طربق (، حسب معادلة ثوم  
   -1985ن درجات احلرارة والرطوبة النسبية للمدة من )من خالل تعويض قيم كل م

 (.1( يف ادلعادلة )م2010
( ُنالحظ أن سكان منطقة الدراسة ال يشعرون ابلراحة 2من خالل ىذا اجلدول ) -

ادلثالية، حيث الربودة الشديدة وخاصة يف الثلثني األخريين من فصل الشتاء، أي يف 
ابلربودة أقل من  فنجد سكان ادلنطقة يشعرونشهري يناير وفرباير. أما يف ديسمرب 

، وابلتارل يكون فصل الشتاء غري مثارل لراحة اإلنسان إال من خالل األشهر السابقة
 ارتداء ادلالبس الثقيلة واستخدام وسائل التدفئة.
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يف حني صلد فصل الربيع ىو الفصل ادلريح جلميع سكان منطقة الدراسة وخاصة يف  -
% يف شهري إبريل ومايو، أما شهر 100يث بلغت نسبة الراحة  الثلثني األخريين، ح

 مارس فقد كان  ابرداً نسبيًّا، وابلتارل صلد فصل الربيع واقع حتت مرتبة الراحة ادلثالية.
أما فصل الصيف فقد كان غري مريح وغري مثارل لسكان منطقة الدراسة، وذلك بسبب  -

يلجأ السكان لتفادي ىذا االرتفاع يف درجة ارتفاع درجات احلرارة، بني احلار والدافئ  ف
احلرارة إذل استخدام وسائل التكييف الكهرابئية، بينما يتعرض من كانوا يف ظروف 

 طبيعية غري مكيفة لتشنجات عضلية أو ضرابت مشسية . 
خريين من فصل كان منطقة الدراسة يف الثلثني اآليكون الطقس مثالياً ومرػلاً جلميع س  -

 – 10شهري )أكتوبر ونوفمرب(، حيث تراوحت نسبة الراحة ما بني اخلريف، أي 
 %، يف حني صلده غري مريح دافئ نسبيًّا يف الثلث األول من ىذا الفصل.50

ومبا أن معادلة ) ثوم ( غري كافية لتقدير الراحة الفسيولوجية لإلنسان نظرًا لتأثري الرايح 
لذلك كان  البد من االستعانة  يف رفع أو خفض درجات احلرارة حسب فصول السنة،

 لتقدير تلك الراحة .  Koمبعادلة تربيد الرايح
 دليل احلرارة املكافئة لتربيد الرايح: Equivalelent temperature 

wind chill: 
يتناول ىذا ادلقياس مستوايت اإلحساس ابلربودة عند حدود معينة من سرعة الرايح 

مئوية( يف  060 -لربودة إذا ما بلغت درجة احلرارة )ودرجة احلرارة، فاإلنسان يشعر بشدة ا
م/ 6,7مئوية( وكانت سرعة الرايح  02حالة سكون الرايح، أما إذا كانت درجة احلرارة )

 (350ص ،2013 ثنية فإنو يشعر بنفس درجة الربودة . )السبيعي،
، ودرجة عامالً بصفتها  -ترتجم سرعة الرايح واجلهة القادمة منها، العالقة بني الرايح 

شعور اإلنسان ابلراحة أو الضيق من األحوال اجلوية، فهواء يتحرك بسرعة تزيد عن 
 كم/ساعة يزيد من إحساس اإلنسان ابلربودة مخس درجات مئوية على األقل. )موسى،50

 ( 103ص ،1984
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يشعر اإلنسان ابالنزعاج وقلة الراحة يف ادلناخات البحرية، يف حالة ىبوب رايح 
دوء نسيب للرايح السرعة، وأيًضا يف ادلناطق ذات ادلناخ القاري، حيث ؼليم  عليها ى شديدة

 ( 55ص ،1989 )فائد، .خالل فصل الشتاء
ويعد اجتاه الرايح عاماًل ال يقل أعلية عن سرعتها ، فالرايح التجارية يف فصل الصيف 

فذ واألبواب، وخاصة يف مثاًل زلببة للجميع ويستقبلها السكان ابلرتحاب فاحتني ذلا النوا
األمسيات اليت تعقب أايًما حارة، فتحمل معها النشوة والراحة النفسية القادمة معها من 
انحية البحر  لسكان منطقة الدراسة، وابلتارل فهي  تنقل ذلم ادلؤثرات البحرية يف سرعة 

 (356ص ،2022 العوكلي، الفخاخري،ادلنصوري، ) ىادئة.
بوضع معادلة تستند يف معطياهتا إذل  Siple - Passleوقد قام سيبل وابسل 

درجة احلرارة وسرعة الرايح، ويتحّدد من خالذلا نتائج قوة التربيد اليت دتارسها الرايح )اذلواء 
وتنص  Factor wind hill ادلتحرك( على جسم اإلنسان تسمى عامل تربيد الرايح 

  (19ص ،2004 )شحاتو، ادلعادلة على:
 

𝐾𝐾   (2معادلة رقم )                                         =
  حيث أن:𝐾𝐾 حيث إن:  
           ko     .عامل تربيد الرايح =               t  .)درجة حرارة اذلواء )س = 

𝐾           v. )سرعة الرايح )مرت/ ثنية = 

(. حسب 2نتائج معادلة )دد مراتب اإلحساس الناتج عن التربيد ابلرايح من وحتُ 
( على اعتبار أن سرعة الرايح ذلا أتثري كبري على اإلحساس البشري حبالة اجلو، 3اجلدول )

فخالل اجلو البارد تعمل حركة اذلواء على إزالة اذلواء الدافئ ادلالمس للجسم وإحالل  ىواء 
ن احلراري من اجلسم فيزيد أكثر برودًة، شلا يزيد الفرق احلراري بينهما فيؤدي إذل زايدة الفقدا

 .إحساسو ابلربودة، ويسمى التأثري الناتج عن حركة اذلواء ابلتربيد الناتج عن ىبوب الرايح
 (357ص ،2022 العوكلي، الفخاخري،ادلنصوري، )
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 ( Ko(: مراتب الراحة الفسيولوجية على أساس انتج دليل تربيد الرايح ) 3جدول )
 مرتبة الراحة مؤشر الراحة اإلحساس ( Koدليل تربيد الرايح ) 
 -H شديد احلرارة أقل من صفر

 غري مرػلة
 +H حار 49 –صفر  دافئة

 H دافئ 99 – 50
 P لطيف 199 – 100

 +P %50مائل للربودة مريح  299 – 200 مثالية
 -P %10مائل للربودة مريح  399 – 300
 C ابردة 499 – 400

 غري مرػلة
 ابردة

 +C شديدة الربودة 599 – 500
 -C قارس الربودة فأكثر – 600

 .(87ص ،2011 )ثبت،: املصدر 
 مناخ دافئ .       Hot = Hمناخ مثارل.  P    =Perfectمناخ ابرد.      C  =Cold حيث إن:           

م، حدوداً 1945( حدد كل من سيبل وابسل 2وعلى ضوء نتائج معادلة )
(، 4ادلناخية اليت يشعر هبا اإلنسان، ويظهر  ذلك من خالل جدول )دلستوايت الراحة 

 حيث يّتضح لنا اآليت:
 .م2010 - 1985( يف منطقة الدراسة للفرتة  Ko(: قيم تربيد الرايح ) 4جدول )

 فصول السنة
درجة 

 احلرارة )م(
سرعة الرايح 

 مرت/ اثنية
دليل تربيد 

 (Koالرايح )
 مرتبة الراحة املؤشر

شتاء
ال

 

 غري مرػلة شديدة الربودة +C 519.9 5.2 14.5 ديسمرب
 غري مرػلة شديدة الربودة +C 516.2 5.0 13.1 يناير
 غري مرػلة شديدة الربودة +C 552.9 5.5 13.6 فرباير

ربيع
ال

 

 غري مرػلة شديدة الربودة +C 520.2 5.9 15.0 مارس
 غري مرػلة ابردة C 439.4 6.1 17.9 إبريل
 %10مثالية بنسبة  -P 363.2 5.6 20.3 مايو

يف
لص

ا
 

 %50مثالية بنسية  +P 263 5.9 23.9 يونيو
 %50مثالية بنسية  +P 226.4 6.4 25.3 يوليو

 مثالية P 179.2 5.9 26.8 أغسطس

يف
خلر

ا
 

 مثالية P 129.3 4.7 25.6 سبتمرب
 %50مثالية بنسبة  +P 299 4.5 22.0 أكتوبر
 %10مثالية بنسبة  -P 385.1 4.4 18.3 نوفمرب

 (.Ko( دليل تربيد الرايح )2: إعداد الباحثني بناًء على نتائج تطبيق معادلة رقم )املصدر 
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يكون للرايح أتثري يف انعدام شعور اإلنسان ابلراحة يف فصل الشتاء، حيث تزيد من  -
الدراسة ما بني إذ يرتاوح عامل تربيد الرايح يف منطقة  إحساسو ابلربودة الشديدة،

 / ساعة.2كيلو سعرة/ م  552.9 – 516
يستمر أتثري عامل الرايح يف عدم شعور اإلنسان ابلراحة يف الثلثني األولني من فصل  -

الربيع، أي يف شهري )مارس و إبريل(، ومبا أن فصل الربيع يعقب فصل الشتاء  
يف ىذا الفصل يشعر ادلعروف ابخلصائص ادلناخية الباردة، إال أنو يف الثلث األخري 

%، حيث معدل التربيد يف شهري 10سكان منطقة الدراسة بنوع من الراحة بنسبة 
/ ساعة، أما يف شهر 2كيلو سعرة/ م  520.2 – 439.4مارس وإبريل يرتاوح ما بني 
 / ساعة.2كيلو سعرة/ م  363.2مايو فيقل عامل التربيد إذل 

خري من فصل الصيف، ومريح بنسبة يرتاوح الطقس ما بني مريح مثارل يف الثلث األ -
كيلو   263 – 226.4% يف الثلثني األولني، حيث صلد عامل التربيد ما بني 50

/ ساعة يف شهري يونيو و يوليو، أما يف شهر أغسطس ومع ارتفاع درجات 2سعرة/ م
احلرارة للهواء ينخفض عامل التربيد إذل حد االنتعاش، فيصل عامل تربيد الرايح يف ىذا 

 / ساعة.2كيلو سعرة / م  179.2هر إذل الش
يرتاوح حدود الراحة يف فصل اخلريف يف منطقة الدراسة ما بني ادلثارل يف شهر سبتمرب،  -

% يف شهر أكتوبر، ويرتاوح 50% يف شهر نوفمرب، ومريح بنسبة 10ومريح بنسبة 
 / ساعة.2كيلو سعرة / م  385أو  129.3معامل التربيد يف ىذا الفصل ما بني 

ن العرض السابق نالحظ أنو ال ؽلكن تقدير مؤشرات الراحة لدى اإلنسان من وم
فقط؛ وذلك لكون الرايح عنصراً  THIالرطوبة  -( احلرارة 1خالل استخدام معادلة رقم )

مهمًا جدًّا لو أتثريه الكبري يف ارتفاع واطلفاض درجات احلرارة أو اطلفاضها  حسب فصول 
ادلوضحة يف اجلدول  THIج مؤثرات الراحة حسب قيم السنة، لذلك كان البد من دم

(، يف جدول واحد لغرض 4ادلوضحة يف اجلدول ) Ko( مع مؤشرات الراحة حسب قيم 2)
 حتديد درجات الراحة ادلثالية خالل فصول السنة مبنطقة الدراسة .
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 ( مؤشرات الراحة الفسيولوجية خالل فصول السنة مبنطقة الدراسة5جدول )
 م(2010  -1985للفرتة  )  Ko و  THIاعتماًدا على دمج 

 التصنيف املناخي مؤشر الراحة األشهر فصول السنة

شتاء
ال

 

 غري مريح الطقس شديد الربودة +C C ديسمرب
 غري مريح الطقس شديد الربودة +C+C يناير
 غري مريح الطقس شديد الربودة +C+C فرباير

ربيع
ال

 

 الطقس شديد الربودةغري مريح  +C C مارس
 مريح من الدرجة الثانية وؽليل للربودة P C إبريل
 مثارل ومريح من الدرجة الثانية -P- P مايو

يف
لص

ا
 

 مريح من الدرجة الثانية وؽليل للدفء +H P يونيو
 مريح من الدرجة الثانية وؽليل للدفء +H P يوليو

 للدفءمريح من الدرجة الثانية وؽليل  H+ P أغسطس

يف
خلر

ا
 

 مريح من الدرجة الثانية وؽليل للدفء H P سبتمرب
 مريح من الدرجة الثانية وؽليل للربودة +P- P أكتوبر
 مريح من الدرجة الثانية وؽليل للربودة -P+ P نوفمرب

 (4(، )2إعداد الباحثني اعتماًدا على بياانت اجلدول ) املصدر :

 اآليت:( نالحظ 5ومن خالل اجلدول )
يّتسم فصل الشتاء يف منطقة الدراسة ابلربودة الشديدة، بسبب اطلفاض درجة احلرارة،  .1

لذا ػلتاج السكان  إذل استخدام وسائل التدفئة، وارتداء ادلالبس الثقيلة لكي يشعر 
 سكان ادلنطقة ابلراحة.

الدرجة  ترتاوح مؤشرات الراحة يف فصل الربيع ما بني ادلريح ادلثارل والنسيب، أي من .2
الثانية يف الثلثني األخريين من ىذا الفصل، وبني غري مريح شديد الربودة يف الثلث 

 األول منها .
أما يف فصل الصيف فنجدىا قد احتلت ادلكانة الثانية يف مرتبة الراحة، حيث ُسجلت  .3

، أي ىذا ادلؤشر ابلطقس الدافئ ادلريحيف مجيع أشهر ىذا الفصل، ويتصف  Hقيم 
 لدرجة الثانية مع ادليول للدفء.مريح من ا
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يظهر بشكل واضح يف فصل اخلريف، ترتاوح مرتبة  الراحة يف  Pيف حني صلد ادلؤشر  .4
ىذا الفصل ما بني مريح من الدرجة الثانية مع ادليول للربودة ادلنعشة يف الثلثني 
األخريين، أي يف شهري  )أكتوبر ونوفمرب(، وبني مريح من الدرجة الثانية من حيث 

 ل أي يف شهر سبتمرب. الراحة مع ادليول للدفء يف الثلث األول من ىذا الفص
 :النتائج والتوصيات

 :أّواًل : النتائج
 توّصل الباحثان من خالل ىذه الّدراسة إذل: 

وجود تداخل بني عناصر ادلناخ ادلسؤولة عن الراحة الفسيولوجية مبنطقة الدراسة، إذ ال   .1
 يوجد عنصراً مناخياً  واحداً لو التأثري ادلطلق على راحة السكان .

الرايح عاماًل مساعدًا لراحة اإلنسان، وىدوء نفسيتو، وذلك لدورىا يف زايدة تُعد  .2
اإلحساس بدرجة حرارة اذلواء أو نقصو، ففي اجلو احلار الرطب يكون أتثريىا واضحاً يف 
شعور السكان ابلراحة، بشرط أن تكون الرايح اذلابة غربية، أما إذا كانت الرايح جنوبية 

زعاج، أما التأثري غري ادلريح فيأيت مع اجلو البارد ذي الرطوبة فستزيد من الشعور ابالن
 ادلنخفضة .

 THIبّينت الدراسة أيًضا من خالل مؤشرات الراحة وخصوًصا بعد دمج ادلعادلتني ) .3
- Ko( للفرتة ادلمتدة من عام )م( أن مجيع سكان منطقة الدراسة 2010 -1985

 الراحة والدرجة الثانية يف فصل الصيف يتمّتعون مبراتب الراحة، أي بني ادلثالية يف
واخلريف وثلثني من فصل الربيع، يف حني صلدىم يشعرون بطقس غري مريح أي شديد 

 الربودة يف فصل الشتاء والثلث األول من فصل الربيع.
م أن منطقة الدراسة تعاين من عدم الراحة 1945أظهرت نتائج معادلة سيبل وابسل  .4

شهر مارس من فصل الربيع حيث الربودة الشديدة، يف حني يف فصل الشتاء ابلكامل و 
 أن سّكان منطقة الدراسة يتمّتعون ابلراحة ما بني ادلثارل وادلرتبة الثانية يف ابقي الفصول.

م أن سكان منطقة الدراسة يعانون من انعدام 1959كما بيّنت نتائج معادلة ثوم  .5
شتاء، ويشعرون ابلراحة ادلثالية بنسبة الراحة، حال الشعور ابلربودة الشديدة يف فصل ال
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% مع ادليل ابلربودة إذل الدفء أي اجلو ادلنعش يف 50%، وكذلك الراحة بنسبة 10
 ابقي الفصول، ويظهر ذلك توافقاً بني ادلعادلتني بشكل كبري .

بيّنت الدراسة أن التباين الواضح يف سلتلف عناصر ادلناخ نتج عنو تباين شعور السكان   .6
 توايت الراحة يف سلتلف الفصول.يف مبس

 :: التوصياتاثنًيا
بعد عرض النتائج اليت توّصلت إليها الدراسة ؽلكن اقرتاح بعض التوصيات اليت ؽلكن 

 وىي: ،االستفادة منها يف عدة رلاالت
االىتمام بدراسة علم ادلناخ يف منطقة الدراسة وخاصة اجلانب التطبيقي منو دلا  لو من  .1

 اإلنسان وصّحتو.أعلية يف نشاط 
االىتمام ابدلناخ كونو عاماًل سياحيًا مهماً، وتوجيو السياحة ضلو منطقة الدراسة خالل  .2

 شهور السنة اليت يكون فيها ادلناخ مرػًلا.
، وتزويد ة حملطات منطقة الدراسة وتنظيمهاضرورة مجع البياانت ادلناخية غري ادلنشور  .3

 مكتبات اجلامعات ومراكز البحوث  هبا.
، حبيث يتم اخ الفسيولوجي تكون أكثر تفصياًل ضرورة إجراء دراسات أخرى يف رلال ادلن .4

 فيها استخدام بياانت يومية وساعية ولدورة مناخية متكاملة.
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 :املراجعاملصادر و 
 .46، العدد الراحة واإلرىاق ادلناخي يف مصر أقاليم(، 2005) مندورة، مسعود سالمة، -
رللة األحباث كلية الرتبية،  ،أثر ادلناخ على صناعة السياحة(، 2010، )إبراىيممحد، سعد  -

 .2، العدد10رللد
رللة   ،أثر ادلناخ على راحة اإلنسان يف شرق دلتا النيل(، 2010) عنرب، زلمود عبدالفتاح، -

 . 7، العدد72كلية اآلداب، جامعة القاىرة، رللد
نسان يف العراق، رسالة اخ على صحة وراحة اإلأثر ادلن(، 1990) الدليمي، مهدي فرحان، -

 ، جامعة بغداد .(غري منشورة)، ماجستري
رللة كلية  ،زلية الصلبة يف مدينة طربقإدارة النفاايت ادلن(، 2015)اجلارل، مجعة ارحومة،  -

 . 47اآلداب، جامعة بنغازي، العدد
التباين ادلكاين والزماين لألشهر ادلرػلة والغري ادلرػلة يف (، 2017)خري هللا، حافظ عيسى،  -

 . 2 ، رللة جامعة سرت العلمية، اجمللد السابع، العددTHIليبيا ابستخدام مؤشر 
ة رسال ،مدينة طربق دراسة يف جغرافية ادلدن (،2017، )الطيب، بشري دمحم عبد السالم -

   .صورةجامعة ادلن ،كلية اآلداب  (،غري منشورة) ،دكتوراه
دراسة تطبيقية إلنتاج ادلناخ الفسيولوجي، رسالة  -مناخ ليبيا(، 2005)زكري، يوسف دمحم،  -

 .كلية علوم األرض، جامعة منتوري، قسنطينة  دكتوراه، )غري منشورة(،
 تطرقات الطقس وادلناخ، دار مشوع الثقافة، الزاوية.(، 2003)مقيلي، أمحد عياد،  -
العوامل ادلناخية يف ختطيط وتصميم ادلستوطنات احلضرية يف ، أثر (1986)دمحم، أثر علي،  -

 ، كلية اذلندسة، جامعة بغداد.(غري منشورة)ادلناطق الصحراوية، رسالة ماجستري، 
أتثري عناصر ادلناخ على الراحة الفسيولوجية (، 2017)عبد اجمليد، زينب عبداحلق،  -

 .امعة بين وليدلإلنسان يف بين وليد، رللة ادلتكأ،  العدد الرابع، ج
أثر ادلناخ على صحة وراحة اإلنسان يف العراق، رسالة (، 1990)فرحان، مهدي أمحد،  -

 جامعة بغداد .قسم اجلغرافيا، كلية الرتبية، ، (غري منشورة)ماجستري 
 ، أساسيات الفسلجة احليوانية، جامعة ادلوصل .(1982)عنرب، عبدالرحيم دمحم،  -
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أثر الشكل اذلندسي للوحدة السكنية وتوجيهها على كفاءة (، 1996)فادي، حكمت،  -
 .التكنولوجيةامعة اجل ، كلية اذلندسة،(غري منشورة)أدائها احلراري، رسالة ماجستري 

اجتاىات حديثة يف ادلناخ التطبيقي، وزارة (، 2008)الوائلي، عبدالزىرة كاظم، وآخرون،  -
 .التعليم العارل والبحث العلمي

دراسة تطبيقية ألظلاط ادلناخ الفسيولوجي يف قضاء (، 2021)احل، الشاوي، صدام ص -
 جامعة ادلوصل.قسم اجلغرافيا، كلية الرتبية، ، (غري منشورة)البعاج، رسالة ماجستري 

ة جامعة األنبار، أثر ادلناخ على راحة اإلنسان، رلل(، 2019)حسن،  عمر إبراىيم،  -
 .1،  رللد3العدد

مؤسسة  ،البيئة وصحة اإلنسان يف اجلغرافية الطبيعية(، 1995،)شرف عبدالعزيز طريح -
 اجلامعة، اإلسكندرية .

أظلاط ادلناخ الفسيولوجي يف األردن، دراسات العلوم اجلغرافية، (، 1985)نعمان ، شحاتة،  -
 . 12، اجمللد3العدد اجلامعة األردنية، عمان،

راحة اإلنسان يف مدينة البصرة، أتثري ادلناخ على (، 2016)يعقوب، رعد رشاد، وآخرون،  -
 حولية ادلنتدى، العدد السابع، الدراسات اجلغرافية .

رسالة  أثر ادلناخ على راحة اإلنسان يف قضاء الرطبة،(، 2020)علي، قحطان دمحم،  -
 . لجامعة ادلوصقسم اجلغرافيا، كلية الرتبية،  (،غري منشورة، )ماجستري

فرتيت التدفئة والتربيد داخل ادلباين وعالقتها يف حتديد (، 2006)انىي، علي اغليس،  -
 استهالك الطاقة يف زلافظة واسط، رللة أحباث ميسان، اجمللد الثاين، العدد الثالث.

 . دار الكتب للطباعة والنشر، بغدادادلناخ التطبيقي، (، 1990)الراوي، عادل سعيد،  -
حة اإلنسان، رللة العلوم دراسة أثر العوامل اجلوية على را(، 2014، )ىدايت، جودت -

 ، جامعة كركوك، كلية العلوم، قسم الفيزايء.2ادلستنصرية ، العدد
أظلاط ادلناخ الفسيولوجي يف مدينة سرت، ادللتقى (، 2013)السبيعي، سليمان ػلىي،  -

 منشورات جامعة سرت. اجلغرايف الرابع عشر،
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 فكر، سوراي .ادلعجم اجلغرايف ادلناخي، دار ال(، 1984) ،موسى، علي حسني -
، التغريات ادلناخية احلديثة، اجلمعية اجلغرافية ادلصرية، (1989) ،فائد، يوسف عبداجمليد -

 القاىرة .
أثر ادلناخ (، 2022) والعوكلي، دمحم،  الفخاخري، مرعي راف هللا،ادلنصوري، مروان، و  -

العليا للبحوث على الراحة الفسيولوجية لإلنسان يف مدينة درنة، رللة أكادؽلية الدراسات 
 والدراسات العلمية، العدد السادس.

أثر ادلناخ على راحة اإلنسان مبنطقة ادلدينة ادلنورة، دراسة (، 2004)شحاتة، السيد أمحد،  -
 . 2، اجلزء 44يف ادلناخ التطبيقي، اجمللة اجلغرافية العربية، اجلمعية اجلغرافية ادلصرية، العدد

ادلناخ وأثره على راحة وصحة اإلنسان يف الضفة الغربية (، 2011)ثبت، أمحد دمحم،  -
اجلامعة اإلسالمية  (، قسم اجلغرافيا، كلية اآلداب،غري منشورة) ،رسالة ماجستريوقطاع غزة، 

 غزة.
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